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TUOTEKUVASTO 2022–2023
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FAR107520 205/75R17.5 124/122M C3 E C 73 B

FAR107521 215/75R17.5 135/133J C3 D B 73 B

FAR107522 225/75R17.5 129/127M C3 D C 73 B

FAR107523 235/75R17.5 132/130M C3 D C 73 B

FAR107026 265/70R19.5 140/138M C3 D C 73 B

FAR107028 285/70R19.5 146/144(144/142)L(M) C3 D C 73 B

FAR108029 295/80R22.5 154/149M C3 D B 73 B

FAR106031 315/60R22.5 154/150(152/148)L(M) C3 C B 73 B

FAR107031 315/70R22.5 156/150(154/150)L(M) C3 C B 73 B

FAR108031 315/80R22.5 158/150(154/150)L(M) C3 C B 73 B

FAR105538 385/55R22.5 160(158)K(L) C3 C B 73 B

FAR106538 385/65R22.5 164K C3 C B 73 B

FAR603 on kestävä ja hyvän kilometrituloksen 

antava kaikille akseleille tarkoitettu rengas, joka 
takaa erinomaisen vakauden ja tarkan ohjatta-

vuuden. Se soveltuu ihanteellisesti ohjaus- ja 
perävaunukäyttöön myös haastavissa sää- 
olosuhteissa. 

FAR603-renkaassa on tarkka ohjattavuus 
ja hyvä sivuttaispito, ja siten jarrutusmatkat 
pysyvät lyhyinä. Sen vierintävastus varmistaa 

kulutuspinnan tasaisen kulumisen.

Monikulmikkaat urat takaavat paremman kulutuspinnan  

jäykkyyden ja alhaisemman vierintämelun.

Tasainen kulutus pintakuvion optimoidun leveyden ansiosta.
+ Urien jäykät silloitukset yhdistyvät renkaan vieriessä kosketuspinnallaan, 
minkä ansiosta renkaan rakenne on jäykempi ja kuluminen vähäisempää.

CHECK Tarkka ohjattavuus, erinomainen kilometritulos.

Fortune Tires on osa Prinx Chengshan (Shandong) Tire -yhtiötä. 
Prinx Chengshan perustettiin vuonna 1976, ja ensimmäinen rengas 
kehitettiin samana vuonna. Vuonna 2020 yhtiön kokonaisliikevaihto 
oli 959 miljoonaa dollaria, ja se on yksi Kiinan kymmenestä suurim-

masta rengasvalmistajasta. Prinx Chengshanin valmistamia renkaita 
myydään 130 maassa, ja se oli ensimmäinen kiinalainen rengas- 
valmistaja, joka listautui Hong Kongin pörssiin (HKEX). HKEX myönsi 

yhtiölle nimityksen “arvokkain autonvalmistukseen ja teolliseen 
tuotantoon keskittyvä pörssiyhtiö” vuonna 2019.
Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd. keskittyy kehittämään, 
valmistamaan ja myymään huippusuorituskykyisiä renkaita autoihin, 
kaupunkimaastureihin/nelivetoihin sekä paketti-, kuorma- ja linja- 
autoihin.

Fortune – osa vahvojen tuotemerkkien ryhmää

Älykkäät Movematic-lamellit.
+ Movematic-lamellit sulkeutuvat renkaan vieriessä, jolloin kulutuspinnan 
lohkot lukittuvat ja tekevät kulutuspinnasta jäykemmän.
CHECK Jarrutusmatkat pysyvät lyhyinä koko renkaan käyttöiän ajan.  
Hyvä kilometritulos: 3PMSF-suorituskyky ja matala vierintävastus.

Optimoitu rungon muoto.
+ Renkaan pintakuviointi pysyy tasaisena ja säännöllisenä vaihtelevissa 
kuormitusolosuhteissa renkaan koko käyttöiän ajan.
CHECK Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöiän ajan erityi-
sesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

Viileänä pysyvä ja erittäin hyvin hankausta kestävä kulutuspinnan 
seos.

+ Kemiallinen koostumus ja polymeeriverkko varmistavat matalan vierintä-

vastuksen ja erinomaisen kulutuspinnan suorituskyvyn.

CHECK Hyvä kilometritulos ja polttoainetehokkuus.
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FDR107521 215/75R17.5 128/126M C3 E B 73 B

FDR107522 225/75R17.5 129/127M C3 E C 73 B

FDR107523 235/75R17.5 132/130M C3 E C 73 B

FDR107026 265/70R19.5 140/138M C3 D C 73 B

FDR107028 285/70R19.5 146/144M C3 D C 73 B

FDR106029 295/60R22.5 150/147L C3 D B 73 B

FDR106031 315/60R22.5 154/150(152/148)L(M) C3 C B 73 B

FDR107031 315/70R22.5 156/150(154/150)L(M) C3 C B 73 B

FDR108029 295/80R22.5 154/149M C3 D B 73 B

FDR108031 315/80R22.5 156/150(154/150)L(M) C3 C B 73 B

Vetävän akselin FDR606-rengas on uusi on-
road-sarja, joka on tarkoitettu ensisijaisesti 
paikallisajoon. Se tarjoaa ensiluokkaisen kilo-

metrituloksen, entistä paremman kestävyy-

den ja erinomaisen kaikkien vuodenaikojen 

suorituskyvyn koko renkaan käyttöiän ajan. 
FDR606-renkaalla on poikkeuksellinen kilo-

metritulos, ja se on erinomainen valinta myös 
vetävän akselin kaukokuljetuksiin.

FDR606 tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla, 
märillä ja lumisilla teillä. Sen erityinen rungon 
suojaus varmistaa korkean vaurionkeston.

Optimoitu ohjaava pintakuviointi, jonka erityissuunnitelluissa 
lamelleissa ja urissa on suuri tiheys ja entistä parempi syvyys.
+ Pureutuvat reunat limittyvät tietä vasten ja antavat parhaan mahdollisen 
tehon koko renkaan käyttöiän ajan.
CHECK Parempi ja optimoitu pito ja kilometritulos.

NAUTI TURVALLISESTA, 
HUOLETTOMASTA  
JA KESTÄVÄSTÄ AJOSTA.

Viileänä pysyvä ja erittäin hyvin hankausta kestävä kulutuspinnan 
seos. Kaksinkertaisessa kulutuspinnan seoksessa yhdistyy kaksi 

erilaista kumikerrosta.

+ Ylemmällä seoksella on korkea hankauksen kestävyys. Alemmalla seoksella 

on matalampi vierintävastus sekä erinomainen kulutuksenkestävyys.

CHECK Kaksinkertainen kulutuspinta mahdollistaa paremman polttoaine- 
tehokkuuden ilman kilometrituloksen heikentymistä.

Suuret olkaurat ja älykäs kivenpoistoteknologia poistavat tehok-
kaasti kiviä ja takaavat erinomaisen kulutuksenkeston.
+ Olka-alueen aukot muodostavat pureutuvat reunat, jotka parantavat pitoa 
ja poistavat tehokkaasti vettä ja kuraa. Urat aukeavat, kun vääntövoima 
kohdistuu niihin, jolloin kivet irtoavat eivätkä pääse porautumaan runkoon.
CHECK Voimakas pito koko renkaan käyttöiän ajan. Paranneltu renkaan ja rungon 
suojaus ja kestävyys.

Optimoitu rungon muoto.
+ Renkaan pintakuviointi pysyy tasaisena ja säännöllisenä vaihtelevissa 
kuormitusolosuhteissa renkaan koko käyttöiän ajan.
CHECK Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöiän ajan erityi-
sesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.
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FTH107521 215/75R17.5 135/133J C3 D B 73 B

FAR1T7523 235/75R17.5 143/141J C3 D C 73 B

FAR1T7026 265/70R19.5 143/141J C3 D C 73 B

FAR1T7028 285/70R19.5 150/148J C3 D C 73 B

FAR105538 385/55R22.5 160(158)K(L) C3 C B 73 B

FTH106538 385/65R22.5 160K C3 C B 73 B

FTH1X6538 385/65R22.5 164K C3 C B 73 B

FTH135-renkaat perävaunulle takaavat 
erinomaisen kilometrituloksen pitkän matkan 

käytössä. Tämä on renkaan rungon erityisen 
rakenteen, kulutusta hyvin kestävän kumi- 
määrän sekä urien halkeamista ja kulutus-

pinnan murenemista estävän innovatiivisen 
kulutuspinnan seoksen ansiota.

FTH135-renkaassa yhdistyvät matala vierintä- 
vastus, poikkeuksellinen kilometritulos ja 
erinomainen märkäjarrutuskyky, minkä ansiosta 
polttoainetehokkuus paranee.

Kauko- 

liikenne

Perä- 

vaunu

Paranneltu runko ja uudistettu kosketuspinta.
+ FTH135-renkaan runko on suunniteltu siten, että se sopii erilaisiin kuorma- 
olosuhteisiin, ja renkaan kosketuspinnan paine jakautuu tasaisesti koko  
kulutuspinnalle.

CHECK Parempi kilometritulos.

Parempi uraprofiili. Urien reunat poistavat kiviä.
+ Mutkittelevat uritukset muodostavat pitkittäisurille lisäpitoa antavat  
reunat. Vähemmän kivien juuttumista ja parempi itsepuhdistuskyky.
CHECK Erinomainen märkäjarrutuskyky. Estää tehokkaasti urien halkeamisen.

Optimoitu rungon muoto. Kulutusta hyvin kestävä kumimäärä.
+ Renkaan kosketuspinta pysyy tasaisena ja säännöllisenä vaihtelevissa 
kuormitusolosuhteissa renkaan koko käyttöiän ajan. Suuri netto–brutto- 
suhde yhdessä syvien urien kanssa hidastaa kulumista.

CHECK Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöiän ajan erityi-
sesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

Innovatiivinen kulutuspinnan seos pitää renkaan viileänä ja kestää 
erittäin hyvin hankausta.
+ Kemiallinen koostumus ja polymeeriverkko varmistavat matalan vierintä-

vastuksen ja erinomaisen kulutuspinnan suorituskyvyn.

CHECK Hyvä kilometritulos ja polttoainetehokkuus.
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Fortune-yhtiön tiedot:

40
OEM-merkkiä

Yli 40 OEM-asiakkaalle 

toimitetaan tällä hetkellä 

laaturenkaitamme.

192 
erilaista rengasta

Yli 192 erilaista ajoneuvomallia,  
joiden rengaskoot vaihtelevat 
13 ja 22,5 tuuman välillä.

100
läpäistyä testiä
Prinx Chengshan on yksi johtavista OE-

toimittajista Kiinan markkinoilla. Jokaisen OE-
renkaan on läpäistävä noin 100 erilaista testiä.

7
miljoonan vuosittainen 
tuotantokapasiteetti
Thaimaan tuotanto- 

laitoksellamme.

KOODI PINTA LOAD INDEX TYRE 
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FAM108013 13R22.5 156/150K C3 C B 71 B

FAM108031 315/80R22.5 161/157K C3 D B 71 B

Innovatiivinen suojausteknologia auttaa  
renkaan kulutuspintaa kestämään vaurioita  

paremmin. Tämän teknologian ansiosta 

uuden kaikille akseleille soveltuvan 

FAM210-renkaan kulutuspinnan suoritus- 

kyky on erittäin hyvä maantieajossa,  
renkaan ohjattavuus ja pito ovat erinomaisia 
sekä maantie- että maastoajossa, renkaan 
käyttöikä on pidempi ja sen pinnoitettavuus 
on parempi.

FAM210 koostuu useista jykevistä rungon 
erinomaisen kestävyyden takaavista kulutus- 

pinnan lohkoista sekä lisäpitoa antavista 

mutkittelevista urituksista. Täten saavutetaan 
poikkeuksellisen hyvä kilometritulos.

On/Off- 

sarja

Kaikki 

akselit

Pinta ja alempi seos pysyvät viileinä.

+ Alapinta tiheämpi ja alempi seos kestävämpi.
CHECK Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys (suojaa kivien aiheuttamilta 
vaurioilta).

Jämäkkä neliurainen rakenne. Useita kulutuspinnan lohkoja ja 
mutkittelevat uritukset.
+ Parantaa kestävyyttä ja maahan kohdistuvan pintapaineen jakautumista. 
Paljon pureutuvia reunoja: mutkittelevat uritukset antavat lisäpitoa.
CHECK Hyvä kilometritulos ja tasainen kulumisen kesto. 3PMSF-merkintä  
kaikissa ko’oissa ja sijainneissa, parempi pito vetävissä ohjausakseleissa 
(hydro drive).

Optimoitu rungon muoto.
+ Renkaan kosketuspinta pysyy tasaisena ja säännöllisenä vaihtelevissa 
kuormitusolosuhteissa renkaan koko käyttöiän ajan.
CHECK Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöiän ajan erityi-
sesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

Uritukset avautuvat nopeasti ja estävät kiviä jäämästä kiinni  
renkaisiin.

+ Estää kiviä jäämästä kiinni: tehokas suoja kivien juuttumista ja urien  
halkeamista vastaan.

CHECK Erinomainen itsepuhdistuskyky, parempi rungon kestävyys ja hyvä kilo-

metritulos.
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NAUTI TURVALLISESTA, 
HUOLETTOMASTA  
JA KESTÄVÄSTÄ AJOSTA.
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FAM106538 385/65R22.5 160K C3 D A 73 B

FAM106542 425/65R22.5 165K C3 D A 73 B

FAM211 on innovatiivinen kaikille akseleille 
tarkoitettu rengas, jonka kestävyys, pito ja kilo-

metritulos ovat ensiluokkaisia kaikilla pinnoilla 

sekä maantiellä- että maastossa ajettaessa. Se 
soveltuu ihanteellisesti ohjaus- ja perä- 
kärrykäyttöön sekä takaa tasaisen maantieajon 
ja erinomaisen suorituskyvyn kaikenlaisissa 

maastotoiminnoissa. Huomattavan vähäisen 
kulutuspinnan kulumisen, korkean vaurion- 
keston ja paremman pinnoitettavuuden  
ansiosta FAM211 on vahva, vankka ja  
luotettava rengas.
FAM211 mahdollistaa hyvän liikkuvuuden 

kaikissa maantie- ja maastoajo-olosuhteissa. 
Lisäksi rengas pitää luotettavasti märälläkin 
pinnalla ja takaa tehokkaan märkäjarrutuksen.

Leveä kulutuspinta, jossa monisäteinen muotoilu.
+ Tasainen maahan kohdistuvan pintapaineen jakautuminen.

CHECK Vähäinen kulutuspinnan kuluminen ja hyvä kilometritulos. Kulutuspinnan 
kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöiän ajan erityisesti olka-alueella, 
minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

Neljä jykevää pitkittäisuraa.
+ Estää paremmin viiltoja, halkeamia ja murenemista.
CHECK Erinomainen vaurionkesto, ensiluokkainen vakaus.

Pinta ja alempi seos pysyvät viileinä.

+ Alapinta tiheämpi ja alempi seos kestävämpi.
CHECK Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys (suojaa kivien aiheuttamilta 
vaurioilta).

Mutkitteleva keskiura ja epäsymmetriset lohkojen reunat.
+ Parempi pito sekä maantie- että maastoajossa ja parempi jarrutuskyky.
CHECK Liikkuvuus kaikissa maantie- ja maasto-olosuhteissa, hyvä märkäpito.
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225
maailman johtavia patentteja
Prinx Chengshanilla on 225 johtavaa 
ja arvokasta rengasalan patenttia.

45
pääjakelijaa

Toimitamme renkaitamme noin 45 

tukkumyyjälle ympäri Eurooppaa 

yksinoikeutettuna kumppanina.

27
Euroopan maata

Euroopan jakelualueemme kattaa  
27 maata Euroopassa.

Fortune-yhtiön tiedot:

KOODI PINTA LOAD INDEX TYRE 
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FDM108013 13R22.5 156/150K C3 D A 73 B

FDM108031 315/80R22.5 156/150K C3 D A 73 B

Erilaisiin ajo-olosuhteisiin sekä maantiellä 
että maastossa suunniteltu vetävän akselin 
FDM215-rengas on huipputasoa. Rengas  
takaa vetävän akselin erinomaisen suoritus- 

kyvyn kaikenlaisissa maastotoiminnoissa,  
hyvän kilometrituloksen ja rungon kestävyy-

den sekä huomattavan vähäisen kulutus- 
pinnan kulumisen. Lisäksi rengas poistaa 
tehokkaasti kuraa ja kiviä jykevän keski- 
uransa avulla, mikä korostaa entisestään 
renkaan erinomaista pitoa.

FDM215-renkaassa on sen koko käyttöiän 
ajan hyvä pito kaikissa ajo-olosuhteissa.

Lisäksi renkaan kuluminen on tasaista kuor-

mittavissa tieoloissa ja erilaisilla pinnoilla 
sekä maantiellä että maastossa ajettaessa.

Viileänä pysyvä ja erittäin hyvin hankausta kestävä kulutuspinnan 
seos. Tasainen kulutus pintakuvion optimoidun leveyden ansiosta.
+ Alapinta on tiheämpi ja alempi seos kestää paremmin viiltoja ja repeämiä. 
Kemiallinen koostumus ja polymeeriverkko varmistavat erinomaisen  

kulutuspinnan suorituskyvyn.

CHECK Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys: kuluminen vähäisempää eri-
laisissa toiminnoissa. Renkaan kuluminen on tasaista koko kulutuspinnan 

leveydeltä renkaan koko käyttöiän ajan.

Korkea keskiuran kosketuspinta liitoksin. Jykevä keskiura.

+ Jykevä keskiura takaa hyvän kestävyyden vaurioilta ja vähentää keskiuran 

kulumista.

CHECK Tasainen kuluminen kuormittavissa tieoloissa sekä hyvä kilometritulos ja 
rungon kestävyys.

Leveät ja avoimet olka-alueen urat, jotka suojaavat renkaita kivien 
juuttumiselta.
+ Poistaa erittäin tehokkaasti kuraa ja kiviä, säilyttää hyvän pidon jopa 
kuluneena.

CHECK Hyvä pito renkaan koko käyttöiän ajan kaikissa ajo-olosuhteissa.

Suojausteknologia
+ Ylin vyö takaa huomattavan suojan rungon korroosiota vastaan.
CHECK Rungon kestävyys ja pinnoitettavuus on viety uudelle tasolle.
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NAUTI TURVALLISESTA, 
HUOLETTOMASTA  
JA KESTÄVÄSTÄ AJOSTA.
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MYYNTI  
& KYSELYT:

EU-TUNNUKSET:

Jyrki Alikeskikylä  

Raskaan kaluston renkaat ja  

kotimaan myynnin ja markki-
noinnin kehittäminen 

  050 342 4619

  jyrki.alikeskikyla@scason.fi

MAAHAN- 
TUONTI:

Silakatu 3 b 20380 Turku
  02 276 9696 

  fax 02 276 9699
www.scason.fi

RENKAAN POLTTOAINETALOUDELLISUUS
Ajoneuvo ja ajo-olosuhteet vaikuttavat polttoaineen kulutuk-

seen. Jos ajoneuvo varustetaan A-luokan renkailla E-luokan 

sijaan, polttoaineen kulutuksessa saavutetaan jopa 7,5 %  
säästöt. Työajoneuvojen säästöt saattavat olla jopa suurempia.

RENKAAN MÄRKÄPITO
Ajoneuvo ja ajo-olosuhteet vaikuttavat eniten märkäpitoon.  

Jarruttaessa täysillä voi jarrutusmatka lyhentyä jopa 30 %  
käytettäessä A-luokan renkaita E-luokan sijaan.

MELUTASO  
Meluluokat ABC. Kertoo renkaiden melutasosta  

desibeleinä auton ulkopuolella (ei sisäpuolella).  

A = vähintään 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset
B = alle 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset  
       tai tasan näiden vaatimusten mukainen

C = näitä vaatimuksia meluisampi rengas

Rengasmerkintä antaa mahdollisuuden valita polttoainetehokkaammat, 
pienempipäästöisemmät ja taloudellisemmat renkaat. Tiedot märkäpidosta 
auttavat parantamaan liikenneturvallisuutta. Tiedot melutasosta auttavat 

vähentämään liikenteen melua.

Tuotekuvaston kaikilla renkailla 

on erinomainen jälkiuritettavuus 

ja pinnoitettavuus. Ne ovat myös 
taloudelliset ja ympäristöystä-
vällisiä sekä ne ovat suunniteltu 

suoriutumaan vaativissa lumi- ja 
talviolosuhteissa.

Kaikkia Fortune Tiresin tuotteita koskee eurooppalainen takuulainsäädäntö. Fortune Tiresin 
strategisena kumppanina voit lisäksi luottaa maailmanlaajuiseen tuotevastuuvakuutukseemme. 
Olemme vakuuttuneita renkaidemme laadusta! Varmistaaksemme, että sinäkin olet, tarjoamme 
sinulle Fortune Tiresin runkotakuun. Takuun aikana renkaat voidaan pinnoittaa ja ottaa  

käyttöön uudelleen, eli voit nauttia ajamisesta pidempään! Jos runkoa ei voida pinnoittaa  
tuotannon virheen vuoksi, Fortune Tires korvaa sinulle rungon vastaavan arvon.

Takuuehdot: Ota yhteyttä valtuutettuun Fortune-renkaiden jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja.

Kustannus- 

tehokkuus 

Fortune Tires 

tarjoaa

erinomaista 

vastinetta

rahalle.

Kestävyys 

 

Hyvä kilo- 

metritulos,
jälki- 

uritettava ja

pinnoitettava.

Ympäristö

ystävällisyys 

Luonnon- 

kumiset

kestävät 

renkaat,
joissa korkea

polttoaine- 

tehokkuus.

Turvallisuus 

 

Parhaat 

materiaalit

ja jatkuva 

tiukka

laadun- 

valvonta.


